
 
 

 

                                         

  

 

 

 

 

    Strana 1/2 

 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

Rožňavská 24/A 

821 04 Bratislava 

 

V prípade potreby bližších in-

formácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jedlička  

Michal.Jedlicka@man.eu 

 

www.mantruckandbus.sk 

 

 

Bratislava 
11. 5. 2015 Bus Modification Center v Plauene 

Stredisko špecializované na individuálne úpravy autobusov 

Nové Bus Modification Center pre linkové a zájazdové autobusy MAN aj 

NEOPLAN uviedol 1. mája 2015 do prevádzky závod v meste Plauen. 

Približne 140 zamestnancov tam bude robiť vysoko špecializované úpravy 

autobusov podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. V budúcnosti sa v 

Plauene budú modifikovať napríklad nové autobusy pre špičkové európske 

športové kluby. 

„V novom Bus Modification Center sme vytvorili vhodné podmienky, aby sme 

v budúcnosti mohli ponúkať našim zákazníkom kompletné riešenia na kľúč 

pod jednou strechou. Zároveň sme tak nášmu závodu v Plauene zabezpečili 

jasnú perspektívu pre budúcnosť v rámci našej siete výrobných podnikov,“ 

hovorí Dr. Carsten Intra, člen predstavenstva zodpovedný za produkciu a 

logistiku v spoločnosti MAN Truck & Bus.  

Vlani začiatkom leta MAN informoval svojich zamestnancov o presune 

výroby autobusov NEOPLAN z Plauenu do tureckej Ankary a začal s 

premenou výrobného závodu na Bus Modification Center.  V priebehu 

reštrukturalizácie MAN Truck & Bus AG ako zodpovedný zamestnávateľ 

dodržal svoje sociálne záväzky a všetkým 420 vtedajším zamestnancom 

zabezpečil perspektívu v rámci koncernu Volkswagen.  

Spoločnosť MAN už niekoľko rokov prevádzkuje dve centrá na úpravu 

nákladných automobilov (Truck Modification Center) – jedno pri meste 

Wittlich v Porýní-Westfálsku, druhé v bavorskej metropole Mníchov. V 

Plauene vzniklo prvé stredisko špecializované na úpravy autobusov – Bus 

Modification Center.    
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

 


